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Recent uteciştii din 
hova lansat o nouă si """,n .. """'''''' 

mai 'multă ener·· 
prahoveni au preluat 

CĂLIN STĂNCULESCU 

Cea de-a I!I-a ediţie a Festivalului 
sporturilor tehnico-aplicative a pro
gramat timp de trei zile în incinta ba
zelor sportive de la TIrg.u. Mureş un 
excelent program compeiitional, ce a 
reunit la start aproilpe 1"000 de tineri, 
elevi şi muncitori, cpl!1ponenţi ai d~ta
şamentelor de pregatire pentru apara
rea patriei. 

Participanţii au evidenţiat calităţile· 
unui excelent antrenament in cadrul 
disciplinelor de concurs-aeromode
lism, navomodelism, rachetomode
lism, automodelism, orientare turis
tică, tir şi judo, sporit de combativi
tate, ţair-play ş! nobilă ambiţie În în
trecen ce au mizat nu numaI pe pre-

v gătirea fizică, ci şi pe educaţie teh
nică, inteligentă tactică şi măiestrie 
sportivă. 

Cum era şi de aşteptat, un loc dis
tinct În acest amplu festival al sportu
rilor tehnico-aplicative, dotat cu Cupa 
"U.T.C.", l-a avut competiţia modelişti
lor, a celor mai tinen şi îndemînatici 
constructori de aero, navo, auto şi ra
chetomodele, aproape 200 de tineri din 
intreaga ţară membri ai cercurilor teh
nico-aplicative de specialitate. 

Baza de agrement "Mureşul" şi ae
roclubul judeţean, gazde fără reproş 
ale întrecerilor tinerilor mo€ielişti, au 
constituit un cadru ideal al competitii
lor celor mai ingenioase constructii, 
modele de înaltă tehnicitate care s-au 
bucurat de binemeritate aprecieri din 
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partea publicului spectator şi a spe
cialiştilor prezenţi la întreceri. 

D~altfel, şi campi~nii acesţei edit.ii a 
FestivalulUi sportunlor tehmco-apllca
tive sÎ~t. reprezentanţi ai .un9r .centre 
de tradiţie In cele patru dlsclplme ale 
mode!ismului care s-au afirmat în fi
nale l 9isputate cu multă sportivitate şi 
ambitie. 

Ultima zi a Festivalului sporturilor 
tehnico-aplicative a fost consacrată 
unor demonstraţii ale cÎstigătorilor si 
ale unor sportivi" de performanţă des
făşurate pe .p1at9l.ţ1 Aerociubului "Mu
reşul", manlfestan onorate de repre
zentanţi de frunte ai organelor locale 
de partid si de stat, de un numeros 
public. Cu' acest prilej a fost organi
zată si o sugestivă expozitie a produ
selor 'realizate de I.P.L-,,23 August" din 
TIrgu Mure.ş, produse. destinat~ tiner!
lor membri al cercurilor tehnlco-apll
cative de modeiism. Asupra acestei 
din urmă manifestări vom reveni. 

O ultimă menţiune pentru organiza
torii celei de-a treia editii a Festivalu
lui sporturilor tehnico-aplicative, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, sprijinit de federaţiile de 
specialitiite şi organele locale U.T.C; 
ŞI sportive, excelente gazde ale unei 
tonice manifestări ce a relevat talen
tul, fantezia creatoare, ingeniozitatea 
tehnică şi măiestria sportivă a tineri
lor componenţi ai detaşamentelor de 
pregătire pentru apărarea patriei. 

În cadrul 
"Cîntarea , 
ţiune alpină Poiana Braşov a 
cel de-al III-lea Simpozion ,..,.."1ci""..,,,,1 

de comunicări ştiinţifice al 
matorilor YO avînd ca temă "Tehnici 
şi procedee moderne În traficul de 
radioamatori" . 

Organizatorii, Comisia judeţeană 
de radioamatorism Braşov şi redac
ţia revistei "Tehnium", au selecţio
nat spre a fi prezentate un număr de 
9 comunicări În cele două zile cît a 
dl!rat simpozionul. 

In deschide're, participanţii la sim
pozion, În număr de peste 170, au 
fost salutaţ; de reprezentanţi ai or
ganizatorifor, organelor locale din 
cadrul C.J.E.F.S si de secretarul Fe
deraţiei române de radioamatorism. 
Cu un interesant si documentat re
ferat despre istoria şi dezvoltarea în 
general a zonei Braşovului şi a ra
dioamatorismului În special, prezen
tat de 1. Zălaru au început expune
riie propriu-zise. Radioamatorul 
Trifu Dumitrescu (Y03BAl) a făcut 
cunoscute scurte biografii ale unor 
eminenţi oameni de ştiinţă români, 
pionieri ai radioamatorismului. 

Au fost urmărite apoi referatele 
"Tehnici În transmisiuni BlU", pre
zentat de ing. Nioolae Andrian; 

mentară de peste 

• Tinerii din unităţile econornice 
din municipiul Bîrlad vor la 
acţiuni de muncă În 

vederea 

"Consideraţii 
raturii şi ",n'~analr, ... 

zentat de 
(Y03Al); 
prBzentat 

Duminică, 1 
pozionului au 
rea referatului 
şi antene", 

apa
pre-

B! u 
În măsurători", 
A. Mărculescu. 

lucrările sim-

rescu, urmînd "Microprocesoa
rele - componente utile radioama
tarismului", de N. Paulian 
(Y03BEJ); ,,1=ransceiver US" de Pe
tre Endrejevsld; "Filtru , de S. 
Visarion (V06Mn). 

luînd cuvintul In Încheierea lucră
rilor simpo.dOinullIÎ, ing. G. Craiu 
(Y03RF), vicepn::'c,edinte al Federa
ţiei române d(.'radioamatorism şi 
cunoscută J:..e~ ~c;lalitate a mişcării 
radioamatoriceşti internaţionale, a 
supliniat importanţa acestor Întîlniri 
În cunoaşterea şi strîngerea relaţiilor 
dintre oameni, În promovarea unui 
climat favorabil practicării şi dezvol
tării radioamatorismului, pe lîngă 
îmbogăţirea cunoştinţelor tehnice. 

Participanţii la simpozion, radioa
matori din toate judeţele ţării, şi-au 
dat Întîlnire În 1983, la a IV-a ediţie, 
În oraşul Buzău. 

V03CO 
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VIZUALIZARBA 
SIMULTANA A D UA 

Adaptorul descris este destinat 
vizualizării simultane a două sem
nale cu un osciloscop monospot şi 
prezintă caracteristici superioare 
celor prezentate pînă acum în re
vistă (nr. 8/1981 şi nr. 10/1981). Prin
cipiul de funcţionare este următo-
rul: În timpul unui cadru (timpul În 
care fasciculu! electronic al tubului 
catodic baleiază ecranul de la 
stînga la dreapta), se vizualizează 
unul dintre semnale, iar În timpul 
corespunzător cadrului. următor se 
vizualizează celălalt semnal s.a.m.d. 
Vizualizarea alternativă a celor două 
semnale aplicate la intrări se obţine 
folosind impulsuri dreptunghiulare 
cu o frecvenţă destul de mică (zeci 
de hertzi) , totuşi suficient de mare 
pentru a depăşi !imita de discrimi
nare a ochiului. Acest principiu co
respunde scopului vizualizării unor 
semnale de frecvenţe ridicate (cu 
adaptorul descris aici s-a ajuns la o 
frecvenţă a semnalelor de aproxi
mativ 6 MHz). 

Caracteristicile celor două intrări 
sînt următoarele: sensibilitatea 50 
mV, impedanţa de intrare 50 kO şi 
amplificarea egală cu 18. 

La intrarea osci!oscopului se 
aplică un semnal de forma celui 
arătat În figura 1. Se observă că În 
intervalul de timp Teste vizualizată 
prima curbă, iar În următorul inter-
val de timp T cea de a doua. Pentru 

Praf. MIHAI CORUŢIU, 
Liceul "C. A. Rosetti" 
- Bucureşti 

ale adaptorului descris: analiza 
funcţionării unui etaj detector. 
Pentru aceasta sînt necesare ur-
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a înţelege cum se obţine acest 
semnal, să analizăm schema de f N 
principiu a adaptorului, prezentată 
În figura 2. Circuitul integrat CI 1 
(de tiP COS 400) produce semnale 
dreptunghiulare cu o frecvenţă de 
aproximativ 80 Hz. Această frec
venţă este divizată cu doi de circui-
tu! bistabil CI 2 (de tip COS 473) ast-
fel Încît, la iesirile lui directă si ne
gată (pinii 12 şi 13), apar' două 
semnale dreptunghiulare defazate 
cu 180c şi cu un factor de umplere 
de 1/2. Aceste impulsuri, cu frec
venţa de aproximativ 40 Hz, sînt 
aplicate la intrările tranzistoare!o 
T 6 şi T 7' care le transformă din nivel 
TTL (O 3,5 V) În semnale de am
plitudine de 5 V, cu care se co
mandă comutatorul cu diode. În fi
gura 3 este arAtat>. ~cestui 

+5V 

10Ko. 

X 

--+---------~----------~----------~--------~----------.~ 

0L. T .1.. 

T2 

TI. 

Generator 
RF-MA 

T .. 1 
t 

02 

C11:C084 

Detector 



TRI ZIIIIR 1 
III I Î 

Ne vom ocupa În de 
calculul elementelor 
pentru un etaj de ~rnnlifi"",<:a .. o 

FET În montaj cu 
determinînd totodată cîştigul În 
tensiune al acestui etaj. 

MONTAJUl CU SURsA 
COMUNĂ 

PleCÎnd de la schema de princi
piu (vezi figura 5 din nr. 5/1982), 
primul pas îl constituie alegerea 
tensiunii de a!imentare, E. De re
gulă, aceasta se ia Între 9 V şi 24 V 
(mai rar 30 V, CÎnd FET-ul permite), 
trebuind În orice caz să fie cu cîţiva 
volţi mai mare deCÎt valoarea ten
siunii de prag, Vp. 

Pentru a putea face un calcul 
concret, avem nevoie de caracte
risticile tranzistorului ales, care se 
extrag din cataloage. Să presupu
nem, de exemplu, că avem la dis
poziţie o caracteristică de transfer 
10 = f(V GS)' pentru o anumită va
loare Vos = constant, de exemplu 
Vos = 15 V (fig. 13). în primul rînd 
alegem o valoare convenabilă a cu
rentului de drenă 'o' În repaus, ast
fel Încît punctul corespunzător 'M 
de pe curbă să se situeze În porţiu
nea liniară a caracteristicii. Proiec-

"""' ........ II..IN STANCULESCU 

Cea de-a III-a ediţie a Festivalului 
sporturilor tehnico-aplicative a pro
gramat timp de trei zile În incinta ba
zelor sportive de la TIrg.u. Mureş un 
excelent program compeliţlonal, ce a 
reunit la start aproape 1"000 de tineri, 
elevi şi muncitori, componenţi ai deta
şamentelor de pregătire pentru apăra
rea patriei. 

Participanţii au evidenţiat calităţile 
unui excelent antrenament în cadrul 
disciplinelor de concurs-aeromode
lism, navomodelism, rachetomode
lism, automodelism, orientare turis
tică, tir şi judo, sporit de combativi
tate, fair-play şi nobilă ambiţie În în
treceri ce au mizat nu numai pe pre-

C) gătirea fizică, ci şi pe educaţie teh
nică,. i~teligenţă tactică şi măiestrie 
sportiva. 

Cum era şi de aşteptat, un loc dis
tinct În acest amplu festival al sportu
rilor tehnico-aplicative, dotat cu Cupa 
"U.T.C.", l-a avut competiţia modelişti
lor, a celor mai tineri şi îndemînatici 
constructori de aero, navo, auto şi ra
chetomodele, aproape 200 de tineri din 
întreaga ţară membri ai cercurilor teh
nico-aplicative de specialitate. 

Baza de agrement "Mureşul" şi ae
roclubul judeţean, gazde fără reproş 
ale intrecerilor tinerilor mo~elişti, au 
constituit un cadru ideal al competiţii
lor celor mai ingenioase construcţii, 
modele de înaltă tehnicitate care s-au 
bucurat de binemeritate aprecieri din 
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tind acest punct pe axa absciselor, 
,determinăm valoarea de repaus ce 
trebuie tensiunii poartă-
sursă, V GS este tensiunea 
continuă care polarizează jonctiu-
nea tranzistorului În repaus). ' 
După cum s-a arătat În introdu

cere, polarizarea porţii se poate 
face de la o sursă suplimentară de 
tensiune. Mai comodă este însă (şi 
de aceea mai răspîndită) soluţia po
larizării ,,automate" de la aceeasi 
tensiune, E. În acest scop se inter
calează intre sursa FET-ului si 
masă o rezistenţăRs (rezistenţa de 
sursă), În timp ce poarta - prin 
care În repaus nu trece practic nici 
un curent - este menţ inută la po
tenţialul zero cu ajutorul unei re
zistenţe de poartă, RG (fig. 14). 

Curentul 10 produce la bornele 
lui Rs o cădere de tensiune VGS = 

= Rs . 10' Cum 10 a fost ales ante
rior, iar valoarea V GS a fost "citită" 

din caracteristică, dedu cem uş or 
valoarea necesară a rezistenţei de 
sursă: Rs = 

Pentru a determina rezistenţa de 
drenă, se ţine cont de suma căderi
lor de tensiu ne: E = Rolo + Vos + 

VGS' de unde rezultă Ro = (E
-VOS-VGs)!lo· 

partea publicului spectator şi a spe
cialistilor prezenti la întreceri. 

De'altfel, şi campionii acestei editii a 
Festivalului sporturilor tehnico-apl'ica
tive sînt reprezentanti ai unor centre 
de tradiţie în cele pa'tru discipline ale 
modelismului care s-au afirmat În fi
nale! 9isputate cu multă sportivitate şi 
ambitIe. 

Ultima zi a Festivalului sporturilor 
tehnico-aplicative a fost consacrată 
unor demonstratii ale cÎştigătorilor si 
ale unor sportivi de performantă des
făşurate pe platoul Aeroclubull.ii "Mu
resul", manifestări onorate de repre
ze'ntanţi de frunte ai organelor locale 
de partid si de stat, de un numeros 
public. Cu' acest prilej a fost organi
zată şi o sugestivă expoziţie a produ
selor realizate de LP.L-,,23 August" din 
TIrgu Mureş, produse destinate tineri
lor membri a! cercurilor tehnico-apll
cative de modelism. Asupra acestei 
din urmă manifestări vom reveni. 

O ultimă menţiune pentru organiza~ 
torii celei de-a treia editii a Festivalu: 
lui sporturilor tehnico-aplicative, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului 
Com~n!st, sprijinit de tederaţiile de 
specla"t~te ŞI organele locale U.T.C; 
ŞI sportive, excelente gazde ale unei 
tonice manifestări ce a relevat talen
tul, fantezia creatoare, ingeniozitatea 
tehnică şi măiestria sportivă a tineri
lor componenţi ai detaşamentelor de 
pregătire pentru apărarea patriei. 

mărime necunoscută 
de repaus 

sursă, Aceasta se alege 
deauna mai mare ca Vp şi, evident, 
mai mică decît E. O soluţie accep-
tabilă practic În multe o 
constituie alegerea = Vp 2 
(tensiunea de prag, cunoscută din 
catalog, plus 2 volţi). 

Valoarea lui RG nu are o influenţă 
prea mare asupra polarizării. Pen
tru a nu micşora apreciabil impe
danţa de intrare (foarte mare) a 
FET -ului, RG se ia de obicei de unu 
sau cîţiva megaohmi. 

Apare în cele prezentate 
o contradicţie, anume prin 
,că am utilizat o caracteristică 

pentru o anumită valoare 
Vos = constant (cea găsită În cata
log), apoi am impus o valoare de 
repaus Vos, care, evident, poate fi 
diferită de Problema se re-
zolvă caracteristi-
cilor ieşire, 10 = cu VGS -
parametru. De figura 15 
este redată familia acestor caracte-10 ~~~--I-____ ...-.~~~~ 
ristici pentru tranzistorul BF245B 
(FET, canal N). Să presupunem că 

a!l1 ales E = 15 V şi 10 = 5 mA. Ten
siunea de prag, V p. pentru aceste 
tranzistoare variază orientativ Între 
2,5 V şi 5 V. Pentru siguranţă vom 
lua valoarea statică Vos mai mare 
sau egală cu 7 V, de exemplu Vos = 
= 9 V. ~rin interpol are grafică de
ducem ca 10 5 mA la Vos = 9 V 
implică o tensiune de repaus poar
tă-sursă V GS = -1,2 V. Rezultă Rs = 
= V GS/ 10 = 240 O. Căderea de ten
siune pe Ro În repaus va fj Rolo = 
= 15 V - 9 V - 1,2 V 4,8 V, deci 
Ro = 960 O. 

Putem acum trasa dreapta de 
sarcină (in curent continuu), care 
va trece prin punctul static de 

În cadrul 
"Cîntarea României", sta
ţiune alpină Poiana Braşov a găzduit 
cel de-al III-lea Simpozion 
de comunicări ştiinţifice al 
matorilor YO avînd ca temă "Tehnici 
şi procedee moderne În traficul de 
radioamatori" . 

Organizatorii, Comisia judeţeană 
de radioamatorism Braşov şi redac
ţia revistei "Tehnium". au selecţio
nat spre a fi prezentate un număr de 
9 comunicări În cele două zile cît a 
durat simpozionul. 

În deschide're, participanţii la sim
pozion, În număr de peste 170, au 
fost salutaţi de reprezentanţi ai or
ganizatorilor, organelor locale din 
cadrul C.J.E.F.S si de secretarul Fe
deraţiei române de radioamatorism. 
Cu un interesant şi documentat re
ferat despre istoria şi dezvoltarea În 
general a zonei Braşovului şi a ra
dioamatorismului În special, prezen
tat de 1. Zălaru au început expune
riie propriu-zise. Radioamatorul 
Trifu Dumitrescu (Y03BAl) a făcut 
cunoscute scurte biografii ale unor 
eminenţi oameni de ştiinţă români, 
pion ieri ai radioamatorismu!ui. 

Au fost urmărite apoi referatele 
"Tehnici În transmisiuni BlU", pre
zentat de ing. Nioolae Andrian; 
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funcţionare (Vos = 9 V; 10 5 mA) 
si va intersecta axele de coordonate 
in punctele (V os = E = 15 V; 10 = O) 
şi (Vos = O, 10 15 Vji 200 O 

12,5 mA). 
În alegerea punctului static de 

funcţionare se ţine cont de desti
naţia concretă a montajului, de ni
velul semnalului de intrare, de va
riaţia dorită a semnalului de ieşire 
etc. Pentru aprofu ndarea acestei 
probleme recomandăm consulta
rea lucrării "Bazele electronicii mo
derne" ,("101. 1), de P.E. Gray şi CL 
Searle, Editura ~tehnică, Bucureşti, 
1973. 

(Continuare in nr. viitor) 

"Consideraţii 
raturii si <:In'ton,,,,,I,, .. 

zentat' de 
(Y03AL); 
prezentat 

Duminică, 1 
pozionului au prin nrA7Antt::l-

rea referatului "Construcţii 
şi antene", susţinut de ing. Flo
rescu, urmînd apoi "Microprocesoa
rele - componente utile radioama
torismului", de N. Paulian 
(Y03BEJ); "Transceiver US" de Pe
tre Endrejevski; "Filtru , de S. 
Visarion (Y06,Mn), 

luînd cuvîntul In Încheierea lucră
rilor simpo/:1 (»n!l fui , ing. G. Craiu 
(Y03RF), vi(er-!re~Jedinte al Federa
ţiei române ele: radioamatorism şi 
cunoscută ~c;r :,,'lalitate a mişcării 
radioamatoriceşti internaţionale, a 
supliniat importanţa acestor întîlniri 
În cunoaşterea şi strîngerea relaţiilor 
dintre oameni, În promovarea unui 
climat favorabil practicării şi dezvol
tării radioamatorismului,. pe lîngă 
îmbogăţirea cunoştinţelor tehnice. 

Participanţii la simpozion, radioa
matori din toate judeţele ţării, şi-au 
dat Întîlnire în 1983, la a IV-a ediţie, 
În oraşul Buzău. 

V03CO 
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1 
acestui montaj 

că poate lucra cu 
amplitudine MA sau 

datoIită faptului că 
oscilator LC. Oscilato

rul VFO, primind tensiune de ali
mentare stabilizată electronic, pre
zintă o bună stabilitate frecvenţei. 

folosit oscilator 
poartă tip 

40602, sau 3N141. 
În schema din figura 1 se observă 

că reacţia În oscilator se face prin 
cuplaj magnetic între sursă şi 
poartă, ceea ce creează totdeauna o 
elasticitate în realizare şi o siguranţă 
În funcţionar:e. Frecvenţa de lucru 
este de MHz, comandată prin 
dioda UHF, tip 
88105, sau Tensiu-
nea stabilizată este aplicată şi pc
tenţiometrului de comandă a frec
venţei de 47 kO. ° altă diodă, V2, tot 
varicap, B8105, 88121, este mon
tată În circuitul oscilant În paralel cu 
L1' dînd astfel posibilitatea obţinerii 
modulaţiei de frecvenţă. 

Un singur AF echipat cu un 
tranzistor 8F este suficient, ca 
preluînd de. Ia microfon să 
asigure tensiunea necesară pentru 
realizarea modulaţiei de frecvenţă. 
Dacă microfonul este mai puţin 

sensibil, se amplificarea 
etajului din de alimentare 
dată prin de 4,7 kfl. 

Drena oscilator are 
ca sarcină un fi.ltru de bandă L2-L3 

z 
rezonant pe 72 MHz (acord realizat 
prin miezurile bobinelor). 

Cele trei tranzistoare care ur
mează după oscilator realizează o 
bună separare a oscilatorului. 

Circuitul L4 este acordat pe 72 
MHz, de unde se preia suficientă 
energie pentru etajul următor 
(2N3866) ce lucrează ca du blor cu 
rezultate foarte bu ne. 

Etajul final, folosind tot un 
2N3866, lucrează ca amplificator, 
debitind la ieşirea putere de aproxi
mativ 1W. 

Bobina Li se construieşte pe o 
carcasă cu diametrul de 4 mm, pre
văzută cu miez magnetic şi are 12 
spire CuEm 0,6. Cuplajul de la L 1 
are 2 spire cu sîrmă izolată În plas
tic, bobinate in partea de masă a 
bobine! L1• Bobinele L2 şi L3 au cîte 
9 spire din CuEm 0,6 înfăşurate pe 
carcasă cu diametrul de 4 mm ( cu 
miez de ferită). Bobina L4 are 10 
spire În aer, din CuEm 0,6, diame
trul interior al bobine! fiind de 
4 mm; cuplajul are 2 spire montate 
în partea rece (spre masă). L5 şi L6 
au cîte 4 spire CuEm 0,6, În aer, dia
metrul interior 5 mm, lungimea bo
binajului 8 mm. 

Bobina L7 are 4 spire tot. din 
CuEm 0,6 bobinate in aer cu diame
trul interior al bobinei de 5,5 mm, 
lungimea bobinei 10 mm. 
Rămîne de construit şocul de ra

diofrecvenţă CH, care are ca suport 
un tor (sau chiar o bară) de ferită pe 

care se bobinează 5 spire CuEm 
0,25. 

Montarea pieselor se face pe un 
circuit imprimat, al cărui desen (şi 
dispunerea pieselor) este prezentat 
alăturat la scara 1/1. 
Obţinerea modulaţiei de amplitu

dine se face cu amplificatorul de au
diofrecvenţă echipat cu tranzistoare
le Ta, Tg, T10• 

Aici Ta este amplificator de micro
fon, după care urmează un etaj Dar
lington În care TlO lucrează ca rezis
tenţă variabilă Înseriată cu alimenta
rea etajelor de radiofrecvenţă modu
lată. 

În regim de repaus emiţătorul de
bitează o putere de 250 mW. Regla
jur profunzimii de modulaţie se ob
ţin,e din potenţiometrul R31 • 

Inainte de a incepe reglajul emiţă
torului, trebuie construită o sarcină 
cu impedanţa de 75 n, aşa cum 
apare În figura 2, unde sînt cuplate 
În paralel două rezistoare de 150 n 
-0,5 W. Pe acest montaj se mai cu
plează o diodă şi un condensator cu 
rol de voltmetru electronic. 

Se aplică apoi tensiunea de +12 V 
prin intermediul unui miiivoltmetru 
la punctul 1 din schemă. Apoi ali
mentăm şi punctul 4, unde consu
mul va fi de 0,2 mA. La punctul 3 
(schema modulatorului) consumul 
va fi de aproximativ 40 mA. Aici TlO 
se va cupla cu un rezistor de 150 n 
la masă şi, reglînd potenţiometrul 
R31' stabilim pe colectorul tranzisto
rului T lO o tensiune de 6 V: Din R2a 
se reglează amplificarea globală a 
modulatorului În funcţie de semna.
lul dat de microfon. 

Se aplică apoi tensiune la punc
tele 2 şi verificăm dacă după stabili
zare se obţin 9 V. 

Verificăm apoi pe rînd funcţiona
rea etajelor fie radiofrecvenţă cu un 
undametru. In privinţa stabilizatoru
lui de tensiune, dacă radioamatorul 
nu dispune de un circuit L123, atunci 
se construieşte un alt stabilizator cu 
un tranzistor si o diodă Zener În 
montaj clasic (un tranzistor 80135 
cu o diodă PL9V1 Z). 

Verificarea funcţionării 
radiofrecvenţă Începe cu n~(~b1tnrt 
Se verifică acest etaj cu un 
tru cuplat slab cu bobina 

Se instalează apoi o mică 
la receptorul de 2 m, ariten 
xează În apropierea t ... <>r • .,.i."tl'\r,ilIIÎ 

Ts. Se reglează apoi L2 si 
o indicaţie m8)<imă a' S
(eventual se retusează acordul 
C12)· ' 

Se .alim.ente~ă cu V punctul 
1, e~aJu I !mal. In P13 şi C15 
se fixeaza pe mAdii; C14 pe un 
sfert din valoare, iar e16 
deschis. 

La 
de 751 

RF sînt cuplate sarcina 
un voltmetru, după apli-

pe C14 şi C15, apoi pe C13 
a avea o indicaţie maximă pe 

voltmetru, apoi pe C16 şi re-
venlm la C15• finalul operaţiunii 

şi pe C12• Consumul eetajului 
. va. fi de aproximativ 120 mA, 
Iar tensiunea de RF de 9-10 V. 
Aceasta corespunde la o putere de 
p~ste 1 W. 

In se verifică funcţio-
narea se dă tensiune pe 
punctul 4. Se urmăreste emisiunea 
cu_un receptor şi se' poziţionează 
cursorul potenţiometrului de 4,7 kn, 
la valoarea pentru care S-metrul in
dică mici variaţii ale amplitudinii 
purtătoarei. Aici deviaţia de frec
venţă este optimă. 

Spre a modula În amplitudine, 
punctul 1 se deconectează de la 
+12 V şi se conectează la colectorul 
tranzistorului TlO (+6 V). 
Sem~alul MA poate vizualizat pe 

un osclloscop sau cu un ra-
dioreceptor. 

Pe schemă se observă montat un 
'intrerupător care conectează la 
masă rezistorul R7• Această opera
ţiune este necesară la trecerea de 
pe emisie receptie, realizîndu-se 
o a frecvenţei osc!tatoru-

(După "le Haui-Parleur" nr. 1459) 
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Fiz. VALENTIN PASCU, Suceava 

În montajele electronice apare uneori 
necesitatea folosirii unei surse de Înaltă 
tensiune stabilizată care să alimenteze 
dispozitive deosebite, cum ar fi fotomulti
plicatoarele, unele tuburi cinescop, de
tectoarele de radiaţii nucleare (contoarele 
Geiger-Muller, sondele de scintilaţie) 
etc. 

culeasă la ieşirea multiplicatorului este 
filtrată suplimentar de grupul R2-C2. 

Dioda Zener DZ 308 furnizează tensiu
nea negativă de referinţă, care se com
pară cu tensiunea Înaltă a sursei prin in
termediul divizorului În trepte R3 (reglaj 
qrosier) şi potenţiometrului P (reglaj fin). 

In acest fel potenţialul punctului A este În 
permanenţă puţin mai negativ decît masa. 
Dacă tensiunea Înaltă tinde să crească, 
punctul A devine mai pozitiv şi se acţio
nează amplificatorul de eroare; curentul 
din repetorul pe emitor T3 descreşte, 
ceea ce, În final, prin intermediul lanţului 
de amplificare T4 şi T5, produce o scă
dere a curentului prin tranzistorul amplifi
cator de puter.e T2, adică a curentului 
prin oscifator. In acest fel tensiunea fur
nizată de oscilator scade, compensînd 
tendinţa de creştere a Înaltei tensiuni. 
Dacă, întîmplător, tensiu nea înaltă are 
tendinţa să scadă, fenomenele se· petrec 
invers. 

În aceeaş i manieră, valoarea tensiu nii 
Înalte poate fi reglată În mod voit folosin
du-se divizorul R3 şi potenţiometrul P şi 
poate fi menţinută constantă În !imite 
foarte strînse, indiferent de variaţiile ten
siunii de alimentare sau ale curentului de 
sarcină. 

CONTINUARE ÎN PAG. 24) 

Sursa prezentată are schema bloc din 
figura 1. In interiorul chenarului sînt figu
rate componentele care vor alcătui circui
tul imprimat, iar În exteriorul său acelea 
care se vor monta pe panoul sursei: in
strumentul indicator cu rezistenţa sa adi
ţională (În cazul de faţă, Ra = 6 x. 
x 3,3 Mn = 19,8 MH) şi dispozitivl,)1 de re
giaj al. tensiunii Înaite, compus dintr-un 
comutator R3 cu 11 trepte pentru reglajul 
brut şi un potenţiometru P pentru reglajul 
fin. 

r--------------------------------------------
: 4,7nF/5kV 4,7nF/5kY 

-- - --- -- --1 

Tensiunea generată de oscilatorul de 
putere OP este redresată şi multiplicată 
În patru trepte du.ble de către multiplica
torul de tensiune MT, la ieşirea căruia se 
obţine tensiunea maximă de 2 000 V. 
Pentru reglarea acestei tensiuni se acţio
nează asupra curentului absorbit de os ei
lator, prin intermediul unui amplificator 
de putere, AP. Acesta din urmă este co
mandat de cătr,e un amplificator de 
eroare de curent continuu, AE, care com
pară o parte a tensiunii Înalte de la ieşire 
cu tensiunea de referinţă dată de o diodă 
Zener DZ 308. 
Să urmărim În figura 2 schema deta-· 

liată a sursei, analizînd pe rînd funcţiona
rea componentelor sale. 

I ŢRJ·r-__ ~.--~------a.----_1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i-12V 

R1 
180 
IL 
4W 

5 

6 O 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Oseilatorul de putere se compune din 
tranzistorul T1 şi transformatoru I Tr 1. 
Frecvenţa de repetiţie a oscilatorului este 
stabilită de valorile rezistenţei de pol ari
zare a bazei, R1, şi condensatorului C1. 
Emitorul tranzistorului T1, În loc să fie le
gat la masă, este legat la colectorul unui 
alt tranzistor, T2, care formează amplifi
catorul de putere şi care poate astfel co
manda curentul mediu absorbit de oscila
tor şi deci poate efectua reglajul tensiu nii 
furnizate de acesta. 

I I L ___________________________________________________ J 

Î nfăşurarea de Înaltă tensiu ne (1-2) a 
transformatorului alimentează lanţul mul
tiplicator de tensiune avînd ramuri com
puse din cîte două diode D7J şi o rezis
tenţă de protecţie şi comportînd conden
satoar,e de 4,7 nF/5 kV. Tensiunea Înaltă 
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După iocalizarea 
efectuată cum s-a prezentat 
numărul se va proceda 
todic la acestora. 
prealabil se spală cu grijă 
petrol sau subansamblurile 
demontate, se usucă prin ştergere 
sau suflare cu aer şi se aşază pe o 
masă, aşa se vede în 1. 
Se iau pe apoi toate de-
talii se observării vizuale şi 

după cum se va 

PORNIRE 

(fig. ,reper 7) 
care 

reparare. 
De aceea, de cele mu.Ue de-
fectarea sa impune necesitatea 
cuirii integrale. 

Verificarea refeuiui de se 
face mecanic si electric. se 
controlează' axială a mie-
zului 2 care trebuie să se 
facă înţepeniri, în am-
bele pe întreaga cursă. Tet-

4 
Ing. M. STRATULAT 

odată se va verifica starea de fixare 
a bornelor 4, 5 şi 6 din aceeaşi fi
gură. Se trece apoi la verificarea 
stării circuitului electric, În care 
scop se va realiza un montaj simplu, 
ca cel din figura menţionată, legînd 
borna minus a bateriei de acumula
toare la COfI:?U! 1 şi borna plus la 
contactul 5. In afară de aceasta, se 
conectează un bec de control S, În":: 
tre borna minus a bateriei şi borna 6 
a releului. 

Pentru efectuarea verificării, folo
sind un cablu 8, se face o legătură 
de foarte scurtă durată Între borna 
plus a bateriei şi borna 4. Dacă În 
acest timp miezul indus 2 este rapid 
atras În interiorul corpului, iar becul 
B se aprinde, atunci releul de por
nire se află În stare bună din punct 
de vedere electric. La întreruperea 
curentului de excitaţie, prin Întreru
perea contactului cu borna 4, becul 
trebui,e să se stingă, iar indusul 2 să 
revină În situaţia iniţială. Pentru ca 
proba să prezinte mai multă sigu
ranţă, ea va 1.i repetată de două-trei 
ori. 

În cazul În care becul B nu se 
aprinde la stabilirea legăturii cu 
borna 4 prin .cablul 8, sau miezul in
dus nu se deplasează liber În am
bele sensuri, releul urmează să fie 
Înlocuit Pentru aceasta se demon
tează şurubul de fixare 3 şi se 
scoate pÎrghia de acţionare 7, 
aceste două piese urmînd a fi mon
tate la noul releu. 

STATORUL ŞI ROTORUl 

Statorul (fig. 1, reper1) este un 
ansamblu care cuprinde un corp 
metalic, infăşurările de excitaţie, o 
perie şi o legătură cu papuc. Verifi
carea sa impune mai Întîi să se con
state modul de fixare a infăşurărilor 
(borlielor de excitaţie) cu 
şuruburilor 1 (fig. 3). 
acestora se face prinzînd statorul 
Într-o menghină, cu multă precauţie, 
pentru a nu-I deforma, şi verificînd 
cu o şurubelniţă potrivită ca mărime 
şi stare gradul de stringere a şuru
burilor de fixare menţionate mai 
sus. În plus, se controlează vizual 
dacă spirele înfăşurărilor nu pre
zintă ia exterior urme de frecare sau 
lovire. 

Controlul electric al stării 1nfăşu
răriior de excitaţie vizează depista
rea defectelor de Întrerupere a spi:
relor. Verificarea se poate face aşa 
cum se arată În figura 3, adică le
gînd la bateria de acumulatoare un 
bec B În serie cu statorul borna 
2 şi peria 3. f n cazul unei bune 
a înfăşurării, deci cînd aceasta nu 
prezintă întreruperi, becul trebuie să 
se aprindă. 

Şi starea periilor trebuie verificată 
atent prin observare vizuală; ele nu 
trebuie să aibă fisuri sau şi 
trebuie să se deplaseze uşor su-
porturile lor. Nu este recomandaJ)ilă 
folosirea În continuare Ş periilor 
uzură prea avansată. In cazul 
care lungimea lor a scăzut sub 
8 mm, se vor Înlocui cu perii de lun
gime normală (o perie nouă are lun
gimea de 15 mm). Periile vechi se 
scot prin dezlipirea firelor cu un cio
can de lipit, iar montarea celor noi 
se face tot prin lipire ia cald. Proce
deul trebuie să fie respectat Întoc
mai şi În cazul periei capacului din 
spate. Atenţie, Însă! Cele două perii, 
de pe 'colector şi de pe capacul din 
spate, nu sînt identice, deci nu pot fi 
montate una În locul celeilalte; ele 
se deosebesc numai prin lungimea 
conductorului, care este mai mic la 
peria capacului din spate. 

Ca şi În cazul celorlalte piese, 
prima verificare a rotorului o consti
tuie examinarea sa vizuală. Respec
tînd condiţiile menţionate la stator, 
înfăşurarea rotorului nu trebuie să 
prezinte urme de frecare, lovire sau 
alte defecte. O atenţie specială se 
cere acordată colectorului 3 (fig. 4). 

de cupru ale acestuia tre
buie să aibă suprafaţa curată, fără 

metalice sau de altă na-
rizuri sau de frecare 

pronunţată, profundă, de 
~parare dintre 
fie curăţate de 
sau de altă care se colec
tează frecvent În aceste locuri. Dacă 
colectorul are rizuri sau arderi su
perficiale, el poate fi strunjit pe o 
adîncime de maximum mm. Nu 
se recomandă ,",UlaI'''''':;;'''' ;r,t""c."Htiiil",r 

prin adîncirea lor, lăsîndu-le 
velul suprafeţei exterioare a lJidII,.;Ult:-

lor, deoarece metalic 
din uzura 

în aceste scurtcircui-
plăcuţele colectorului. 

În continuare se controlează sta-
rea tehnică a rotorului si 

. capacul din şi cel din spate. 
se efectuează introdu-

cele fusuri de aie 
În lagărele re~:np',r.t!\JA 
dacă 

dar fără jocuri, 
Dacă se' constată unor Jo
curi radiale excesive, bucşele lagă
relor lIor fi înlocuite. Pentru a veri
fica starea electrică a 
ajutorul unui bec şi al 
acumulatoare se controlează 
lamelă a coiectorului În parte, stabi
lind dacă nu există puneri la 
sau întreruperi ale înfăşurăriior. 
mai simplă metodă pentru 
existenţei punerii la masă este cea 
indicată În figura 4: legătura cu 

(Continuare pag. 21) 
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Denumire 
Posibilităţi cu echivalare directă 

circu it 
(* cu modificări). 

Tip circuit Firma Tip cttcuit Firma 

A109D ROB 709 CCSITS pA709 Tungsram. 
A110D ULY7710 Unitra-Cemi ţlA710 Tungsram 
A202D ŢDA1002 Valvo TOA1002 Mullewd 

. A210D,K MBA810S Tesla UL1481R Unitra-Cemi 
A2110 TAA611 SGS-Ates TAA611 Siemens 
A220D TBA120S Siemens UL1242N Unitra 
A223D TBA120U I.P.R.S. TBA120U Siemens 
A225D TDA1047 Siemens TDA1047 Valvo 
A2310 TBA530 Tungsram TBA530 Siemens 
A232D TOA2532 Siemens TOA2532 Valvo 
A240D TDA440 I.P.R.S. TOA440 Tungsram 
A2410 TOA2541 Siemens TOA2541 ITT 
A2440 TCA440 Siemens UL1203N Unitra-Cemi 
A 2500 TBA950 I.P.R.S. UL1262N Unitra-Cemi 
A2550 TOA2593 Siemens TOA2593 Valvo 
A2730 TCA730 Valvo TCA730 Siemens 
A274D TCA740 Valvo TCA740 SGS 
A2770 UAA180 Siemens UL1980 ~ Unitra-Cemi 
A2810 TAA981 Siemens TAA981 ITT 
A283D TDA1083 .Siemens TOA1083 ITT 
A2900 MC1310P Motorola 
A203QD TOA203) MBLE TOA2030 Siemens 
A3010 TCA205A Siemens TCA205A Sescosen 
8109D ţlA709PC Tungsram ROB 709 CCSITS 
81100 pA710 ,Tungsram ULY7710 Unitra 
82600 TDA1060 MBLE TOA1060 Sign Etics 
83080 TAA970 Siemens TAA970 ITT' 
84620 SAS261 Siemens SAS261 ITT 
86110 TCA311A Siemens B615 RFf 
86150 TCA315A Siemens TCA311A* RFf 
86210 TCA321A Siemens 8625 RFf 
86250 TCA325A Siemens TCA321A* Siemens 
86310 TCA331A Siemens TCA335A Siemens 
86350 TCA335A Siemens TCA331A* Siemens 
87610 TAA761A Siemens B765 RFf 
8765D TAA765A Siemens TAA761A* Siemens 
B8610 TAA861 Siemens B865 RFf 
88650 TAA865 Siemens TAA861* Siemens 
82761D TAA2761 Siemens TAA2765 Siemens 
82765D TAA2765 Siemens TAA2761* Siemens 



punte, 

cca 30 cm şi 
cm pentru confec

de I'eazem peste coli-

tălpi 
poz. şi 

- bară lemn profil 40x22 sau 
45x25, cu lungimea 1.65-1 m, 
denumită bara "Tu, poz. 10; 

tablă de fier moale de cca 
2 mm grosime pentru confecţiona
rea: plăcii asamblare punte cu bara 

11; la şi dis-
+~r,t'~>roin. Ia 

a barei 
rotund de 0 8 mm 

bară "T" pe 
12, şi distanţier pen

punct fix a piciorului 
pentru bara "T', poz. 

- sîrmă oţelită 0 4 mm 
inele şi cîrlige duble. pentru 

colivii. şi bretea pentru 
imobilizarea de punte a flotoarelor 
mari; 

Se umflă camerele flotoal'elor 
astfel ca să nu pre-

rloiFr"·,..,..,,,ir;i 

cum se confecţio
din componenţa co-

........ ,."..0 • ..,.+.,,+<> În secţiune. 

A arată cum se ca-
chingilor peste flotoru-

de manevrat şi cu siguranţă 





de culoare cunoscută şi constantă şi 
de intensitate variabilă la comandă. 

2. Un sistem optic de selectare şi 
modificare a luminii pe treimi de 
spectru. Acest sistem se bazează pe 
filtre colorate sau interferenţiale 
grupate În două etaje: 

- un etaj de densităţi fixe care 
asigură selecţia culorii analizate şi 

I PIITRU 
- un etaj de densităţi variabile, 

care este alcătuit din filtre de corec
ţie propriu-zise. Acest etaj poate fi 
absent dacă se foloseşte un aparat 
de mărit cu cap color prevăzut cu 
filtre dicroice. 

3. Un fotoreceptor cît mai sensibil. 
Acesta trebuie să acopere spectral 
domeniul vizibil şi pe cît posibil să 
nu fie sensibil la radiaţii infraroşii 
sau ultraviolete. I I INARIA Dacă ţinem cont de faptul că ancr-:
lizoarele de culoare uzuale lucrează 
de la niveluri de iluminare extrem de 
scăzute, de ordinul sutimii de lux, I III OI CUIOARI 

Acest articol este conceput să vină 
În întîmpinarea dorinţei fotoamatorilor 
care şi-au propus c_onstruirea unui 
analizor de culoare. In rîndurile de 
faţă este prezentat un ghid de con
strucţie, realizarea propriu-zisă presu
punînd un Însemnat volum de cunoş
tinţe teoretice şi practice de electro
nică şi optică, precum şi experienţă în 
domeniul fotografiei color. Prin publi
carea acestui material răspundem nu
meroşilor cititori care s-au adresat re
vistei, În scris şi telefonic, cu rugă
mintea de a fi informati asupra posibi
lităţilor de realizare pe cale neindus
trială a unui densitometru sau anali
zor color. 

Trebuie spus' de la început că rea
lizarea unui aparat pentru determi
narea corecţiei de culoare presu
pune un mare volum de muncă, nu
meroase teste şi măsurători, con
struirea unor montaje electronice de 
performanţă, realizarea unor filtre 
optice speciale, multă răbdare şi o 
deosebită acurateţe în toate etapele 
de lucru. 

Făcînd rabat de ia unii parametri 
propuşi pentru aparatul În discuţie, 
se poate uşura construcţia acestuia 
şi implicit se reduce volumul de 
muncă, o decizie în acest sens ur
mînd să fie luată de fiecare În func
ţie de posibilităţile practice avute la 
dispoziţie. 
După parcurgerea Întregului arti

col, cititorul lIa înţelege că publica
rea unei scheme anume nu ar fi efi
cientă, dificultăţile de procurare ale 
exact aceloraşi componente cu 
strict aceiaşi parametri făcînd relua
rea construcţiei extrem de dificilă. 
De aceea s-a preferat să se prezinte 
principiile funcţional-constructive ce 
trebuie urmate, să se indice para
metrii ce trebuie atinşi de suban
.samblurile aparatului şi să se arate 
etapele de lucru. 

Cititorii au avut posibilitatea În 
numerele anterioare. ale revistei 
să-şi formeze o imagine de ansam-

Ing- v. CALINESCU U 
blu asupra tehnicii folosite pentru 1 
determinarea corecţiei de culoare În 
procesul pozitiv prin folosirea anali
zoarelor sau densitometrelor de cu
loare. De aceea nu vom face nici o 
referire asupra utilizării acestora, 
remarcÎnd totodată că În articol vom 
folosi noţiunea de aparat pentru 

'construcţia noastră, lucru justificat 
de distanţa ce nu trebuie ignorată 
faţă de produsul industrial. 

Stuctura generală funcţională pre
supune următoarele părţi: 

1. O sursă de lumină dirijată, de 
intensitate variabilă. Prin sursă se 
înţelege În cazul de faţă întreg an
samblul optico-mecanic care poate 
furniza o lumină cu. o temperatură 
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ne dăm seama de extrema sensibili
tate cerută fotoreceptorului. 

4. Blocul elecronic de amplificare 
şi afi.şare trebuie să permită o ampli
ficare suficientă, care să asigure cu
rentul (tensiunea) la capul, de scală 
pentrtJ un microampermehu (mili
voltmetru). Corespunzător unui ana
lizor' de culoare, blocul electronic 
trebuie să permită comparaţii faţă 
de un filtraj etalon, să asigure măsu
rarea expunerii şi eventual să dis
pună şi de un temporizator c'uplat 
semiautomat cu măsurarea expune
rii. 

Amplificarea cerută blocului elec
tronic este funcţie de fotoreceptoru! 
utilizat. Astfel, in cazul utilizării unei 
fotodiode, curentul furnizat de 

curarea sa mai 
biema tensiunii 
1 000 V). care implică 
teriaie 

. instrumentul 
şarea trebuie 
zero !a 
decalat 
cap de 
rea 



corespunzătoare a 
filtrelor de selec;ţie se 

aduc cele trei caracteristici Într-o 
concurenţă, punctul re

a fi punct de referinţă 
spuse sint 'ilustrate princi

. cu L s-a notat canti
preluată de fotore-. 

U si I tensiunea, res-
;nt,,,,nc,it,,,t,,,,,,' În funcţie de fe-

fun
discu

un ace
culoarea 

conditiile aceluiaşi flux 
va corespunde 

coloristic luminii albe· sau oricărei 
nuanţe de gri, obţinerea sa ca indi-

electrică efectuÎndu-se 
mr\rlifi~:~rl=!~ cantităţii de lumină 
nizate de sursă sau printr-un reglaj 
electronic adecvat. Orice determi
nare de densitate colorată se face 
faţă de acest punct neutru fie În va-
loare absolută, comparativ. 
Punctul R se zona de iiumi-

cele mai multe ca
să se obţină totuşi 

şi pentru niveluri in-
de iluminare. Rezumind, se 

spune că principiul de. lucru 
in definirea pe cale optică a 

neutru şi efectuarea de 
malSUfl;H.un faţă de acest elec-

sau 
Sursa de lumină 

mai simplu caz un 
de 100-200 W. Variaţia fluxu

lui lumină se obţine prin modifi
carea distaţei sursă-fotoreceptor. O 

sursă este incomod de fo
practică. 

altă soluţie constă În construi
rea unei părţi optice de genul celei 
existente la densitometrul Agfa (vezi 
numărul anterior al revistei). Ambele 

prezentate impun existenţa 
pentru materia

analizat. Ana
selectiv, ci ex-

folosirea 
Ast-

..,.,,.',.,,;i ...... '~ ... ,..,.,, flu-
analiza selectivă, 

",,"'''''.'''.r< •• _",.., zona consi-
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rişti cu experienţă În practica 
electronicii industriale. 

Pentru efectuarea testărilor, În 
lipsa unei sonde exponometrice, În 
stare de funcţiune, se recomandă 
realizarea construcţiei simple din fi
gura 4. Este vorba de o casetă În 
care se introduce fotore~ptorul,Jar 
În dreptul ferestrei acestuia se pun 
filtrele d~ selecţie ŞI filtrele de co
recţie. In figura 5 este redată 
această casetă exponometrică cu di-

~===:===~ 

asupra lui. Reamintim Încă o dată că 
densităţile filtrelor de selecţie tre
buie să asigure corecta transmisie a 
treimilor de spectru şi să definească 
clar punctul R. 

Alegerea fotoreceptorului este o 
problemă mai complexă, de ea 'de
pinzînd factorul de amplificare al 
schemei electronice şi felul amplifi
cării. Astfel, fotocelulele cu seleniu 
din exponometrele uzuale sînt furni
zoare de tensiune, corespund spec
tral, dar nu sînt Întotdeauna sensi
bile la iluminări reduse. Fotorezis
tentele sînt corespunzătoare spec
tral, dar se impune o verificare a 
sensibilităţii ia iluminări reduse. Fo
todiodele dau curenţi extrem de 
mici, ceea ce impune amplificări 
foarte mari. Fotoamplificatoarele co
respund perfect, dar sînt greu de 
procurat şi presupun utilizarea unor 
tensiuni mari, după cum s-a mai 
arătat. 

Ca sugestie practică vă propunem 
ca testarea fotoreceptorului ce in
tenţionaţi să-I folosiţi să se facă ast
fel: se ridică aparatul de mărit pe 
coloana sa la Înălţimea maximă, se 
inchide diafragma la valoarea ma
ximă şi se plasel:!ză fotoreceptorul 
pe placa de bază. In fereastra apara
tului de mărit se pune un filtru de 
densitate normală, iar În faţa obiec
tivului sau În sertar filtrele G, P, A 
de densităţi 100 şi 90 (densitate to
tală 570). În aceste condiţii, dacă fo
toreceptorul (singur sau conectat la 
un bloc amplificator) furnizează un 
semnal sesizabil, el fi utilizat. 
Se va folosi În de mărit be-

uzual 
cea mai sim

fi un amplificator 
prinCIpiU curent continuu) cu 

un instrument. Instrumentul se co
nectează astfel Încît "zero"-ul să co
respundă punctului R, iar scăderea 
nivelului de iluminare a fotorecepto
rulul să ducă la creşterea indicaţiei. 

schemă mai elaborată este cea 
2. Semnalul dat de sonda 

de amplificatorul A 
t .. ",nc..n;", instrumentului I prin in

unui amplificator diferen
ţial AD. Reglajui punctului de "zero" 
poate fi efectuat electronic graţie 

Pr. Se păstrează 
general dealtfel, ca la 

scăderea iluminării indicaţia să 
crească. Reglajul din Pr se face o 

dată, la etalonarea aparatu
atrage atenţia că punctul R 

este determinat de filtrele de selec
ţie şi că poziţia lui nu poate ·fi influ
enţată electronic. Regiajul electronic 
al punctului neutru este posibil 
atunci cînd caracteristica fotorecep
torului este identică pentru cele trei 
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1------componente spectrale, În speţă pen
tr.u galben, purpuriu, azuriu. 

Analiza de culoare este comple
tată de o scală exponometrică, E, 
necesară determinării timpului de 
expunere. 

În figura 2 s-a considerat că apa
ratul nu lucrează comparativ (din 
punct de vedere electronic) şi afişa
jul se face .pe trei scale de culoare 
(G, P, A) şi o scală de expunere (E). 
Diviziunile celor trei scale de cu
loare vor fi puţin probabil identice. 
Etalonarea se face cu ajutorul filtre
lor de corecţie normale. 

O funcţionalitate similară cu cea a 
analizoarelor color este asigurată de 
sc.hema din figura 3. 

Memorizarea probe; etalon se face 
cu cele trei potenţiometre de cu
loare PG, Pp, P~. Astfel se va obţine 
indicaţia' zero pe instrument cînd 
printr-un filtraj corespunzător se 
anulează diferenţa dintre semnalul 
dat de fotoreceptor şi nivelul etalon 
fixat pe cele trei potenţiometre. Lu
crînd comparativ, etalonarea instru
mentului nu mai poate fi la cap de 
scală, acul urmînd a indica de o 
parte şi de alta a acestui punct. 

Funcţia de determinare a expune
rii este dublată de conectarea la un 
circuit de temporizare şi de posibili
tatea preluării sensibilităţii hîrtiei. 
Un selector dublu K (sau contactele 
unor relee comandate de microîn
trerupătoare plasate În sonda expo
nometrică) asigură alegerea funcţio
nalităţii dorite. 
Corespunzător poziţiei "Expu

nere" se conectează În circuit pa
tenţiometrul simplu Ps şi potenţio
metrul dublu PrPE. Ps modifică am
plificarea unitaţii AV (amplificator 
variabil) astfel Încît să permită adap
tarea măsurătorii exponometrice În 
funcţie de sensibilitatea hîrtiei. 
Această adaptare constă În posibili
tatea ca la aceeaşi variaţie a cantită
ţii de lumină să se obţină indicaţii 
diferite. Acţionînd potenţiometrul PE 
pînă la anularea indicaţiei, se alege 
implicit timpul de expunere dictat 
de secţiunea PŢ . 

Indiferent ce scheme practice de 
amplificatoare se vor folosi,· va tre
bui acordată maximă atenţie com
pensării derive! termice, stabilităţii şi 
repetabilităţii indicaţiei. Pentru asi
gurarea unor bune performanţe se 
vor folosi alimentări foarte bine sta
bilizate, din care se vor culege ·şi 
tensiunile UE, Uo' Up, UA, (Ur). se 
vor folosi piese de calitate şi se vor 
supune montajele unui mare număr 
de ore de funcţionare În gol pentru 
ÎmbătrÎnirea componentelor. 

Se recomandă ca părţile electro
nice să fie încredinţate unor specia-

mensiuni exterioare care permit in
troducerea filtrelor de corecţie de 
7,5 x 7,5 cm. Dimensiunile casetei 
~e vor adapta filtrelor de corecţie 
avute la dispoziţie. Caseta se. face 
din tablă de alamă sau oţel de 
0,5-1 mm grosime, asamblările fiind 
posibil de executat prin lipire cu co
sitor sau cu şuruburi. Reperele re
prezintă: 1. corpul casetei; 2. cap ac 
inferior; 3. fotorecep~'J;-; 4. dlSiIi&. ...ie 
fixare a fotoreceptorului; 5. placă de 
bază; 6. 91emă de fixare; 7. garnitură 
de trecere; 8. cablu de conexiu ne; 9. 
ghidaje pentru filtrele de corecţie; 
10. ghidaje pentru filtrele de selec
ţie; 11. postav pentru asigu rarea 
etanşării la lumină; 12. filtru anti
caloric (de la aparatele de protecţie 
diapozitive); 13. filtru selecţie; 14. 
filtre corecţie; 15. ghidaje. 

Filtrul 12 este necesar pentru reţi
nerea radiaţiilor infr~roşii din lumina 
colorată analizată. In cazul folosirii 
În aparatul de mărit a unui bec cu 
halogeni, se ya:monta pe obiectiv 
un filtru UV. In figu ra 4 s-au redat 
garnitura şi cablul, deşi planul de 
secţiune le depăşeşte. Cotele a şi b 
se stabilesc În funcţie de fotorecep
tor. Fereastra poate fi şi rotundă (11_·' 
nia întreruptă). 

Caseta (sonda) exponometricăse 
plasează central pe masa aparatului 
de mărit sau se fixează În apropie
rea obiectivului cu o piesă anexă, ca 
În figura 6, unde reperele reprezintă: 
1. masa aparatului de mărit; 2. ecran 
difuzor; 3. piesă suport; 4. obiectiv; 
5. placă portobiectiv; 6. burduf. 

Folosirea ecranului difuzor se im
pune CÎnd fotoreceptorul are supra
faţa mare. De altminteri, mărimea 
acestei suprafeţe determină metoda 
de analiză, punctuală, punctual-inte
grală sau integrală. 

Piesa suport 3 este un cadru cu 
un inel central care se fixează pe 
obiectiv. O~.ice soluţie care asigură 
susţinerea casetei exponometrice 
fără să afecteze funcţionarea aparâ
tului de mărit este posibilă. 

Etapele de realizare a aparatului 
sînt: . 

-construirea sondei sau a unei 
casete exponometrice şi, dacă este 
cazul, a unei surse de lumină; 

-construirea amplificatorului; 
--determinarea punctului R (deci 

implicit realizarea filtrelor de selec
ţie); 

-definitivarea părţii electronice; 
-"Îmbătrînirea" componentelor; 
-reverificarea întregulu.i aparat; 
-etalonarea instrumentulu i. 
Toate măsurile şi testările se fac 

În absenţa oricărei surse de lumină 
secundară. Piesele care pot reflecta 
lumina se vopsesc negru mat. 



În ultimii ani, În ţara noastră, creşterea 
nutriilor a devenit din ce În ce mai cunos
cută În cadrul gospodăriilor populaţiei, 
mai ales În zonele preorăşeneşti sau la 
marginea oraşelor mari, unde nu există 
condiţii de întreţinere pentru alte specii 
de animale folositoare omului. 
Dacă În urmă cu 10 ani exista un celc 

foarte restrîns de crescători de nutrii, as
tăzi, datorită răspindirii acestei specii În 
toate colţurile ţării şi organizării asocia
ţiei specializate a crescătorilor de iepuri 
şi animale de blană, aproape că nu 
există un crescător de animale 
cunoască cîteva noţiuni de 
creşterea nutrlilti:! şi să nu 
înfiinţarea unui nucleu de 
beneficia de valoroase 
şi ,carne. 

In matedalul de faţă dorim să prezen
tăm celor interesaţi unele aspecte biolo
gice şi organizatorice privind creşterea 
valorificarea nutriilor. 

Nutria (Myocastor coypus) sau "casto
rut de baltă", specie rozătoare cu blană 
valoroasă, originară din America de Sud, 
s-a extins În crescătoriile europene În ju
rul anului 1920, ca În prezent să cu
noască o dezvoltare amplă, datorită mul
tiplelor avantaje ce le prezintă faţă de ce
lelalte an imale crescute pentru blană. 

1. Faţă de carnivorele de blană (nurcă, 
vulpe, zibelină, enot), nutda prezintă 
avantajul că este un animal erbivor , deci 
prin specificul alimentaţiei nu are nevoie 
de proteină de origine animală. Valorifică 
cu succes furajele ieftine, deşeurile fura
jere, În special de la grădinile de zarzava
turi, precum şi deşeurile rezultate de la 
cantine sau gospoqării particulare. 

mng. 

2. Fiind un animal 
rioadă de 
poate 

3. Spre 
nutria 
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Evacuarea apei din bazine În timpul ve
rii se efectuează în fiecare zi, separat din 
fiecare bazin într-o rigolă de scurgere 

, care conduce la un puţ absorbant. 
Dejecţiile nutriilor, sub forma de cro

tine, constituie îngrăşăminte naturale de 
calitate superioară. 

HRĂNIREA 

Animal erbivor roză tor, nutria prezintă 
anumite particularităţi ale tubului diges
tiv, dintre care menţionăm doar cîteva. 
Datorită unei cute de piele care împarte 
etanş cavitatea bucală În două părţi, una 
exterioară cu incisivi si alta interioară cu 
molari si premolari, nutria poate Închide 
partea i'nterioară a cavităţii bucale În tim
pul hrănirii sub apă. Are 20 de dinţi: 4 in
cisivi, 4 premolari şi 12 molari, formula 
dentară fiind: 

O .1· 3 
'20~ I C - ; PM - ; M - . 
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Incisivii au o formă arcuită şi sînt aşe
zaţi foarte adînc În alveole, au o creştere 
continuă; În cazul ruperii lor, cresc noi 
incisivi care Într-un timp scurt ating mări
mea normală. Smalţul are o culoare por
tocalie închisă, uniformitatea şi intensita
tea acestei culori dau indicaţii asupra stă
rii de sănătate în general. 

Capacitatea stomacului este de 
400-500 cmc, reprezentînd 20% din vo
lumul tractusului gastro-intestinal, 
intestinul este lung, măsurînd peste 4 m, 
ficatul cîntăreşte 150-200 g. 

În regiunea anală se găsesc nişte 
glande specifice, care imprimă miros fe
calelor şi servesc totodată la delimitarea 
arealului de influenţă teritorială. 

În condiţii de crescătorie nutriile sînt 
furajate cu următoarele sortimente de nu
treţuri: 

- suculente (masă verde vara şi rădă-
cionoase iarna); 

- concentrate; 
- fibroase. 
Aşa cum 

fică foarte 
de zarzavaturi, 
dia, 

O 

oarece altfel produc avorturi la femelele 
gestante şi pierderi la tineret. 

REPRODUCŢIA 

Activitatea de reproducţie a nutri ei se 
bazează pe următoarele caracteristici: 

maturitatea sexuală: ia femeie 6-7 
luni; la masculi 9-10 luni. 

- călduriie se repetă, În medie, la 28 
zile, cu variaţii Între 15 şi 40 zile; 

- un mascul poate asigura monta la 
10 sau chiar 15 femeie, dar În mod curent 
se foloseşte În haremuri de cîte 5 femeie; 

- gestaţia durează 132 ± 3 Zile; 
prolificitatea este, În medie, de 5 pui 

la o tătare, putînd ajunge chiar la 12-15 
pui; 

- perioada de alăptare este de 50-60 
zile. 

Avînd În vedere că nutria poate să fete 
chiar de două ori pe an, se pot obţine pe 
o femelă matcă, În condiţii bune de Între
ţinere, circa 7-8 blănuri pe an. 

În situaţia adoptării metodei de creş
tere În harem şi a adăpostului descris mai 
sus, procesul de reproducţie se desfă
şoară de la sine, intervenţia îngrijitorului 
fiind limitată. . 

Totuşi haremul trebuie supravegheat 
tot timpul avînd În vedere potenţialul re
productiv al masculului, apariţia călduri
lor la femeie, alăptarea şi ingrijirea puilor. 

Sint interesante de urmărit semnele de 
comportament şi cele clinice pe care le 
rrlanifestă femela de nutrie în călduri: 

- femela devine mai vioaie, agitată; 
- urinează mai des; 
- femela se urcă cu membrele poste-

rioare pe peretele despărţitor dintre boxa 
ei şi a masculului, orientîndu-şi coada 
spre spate, urinînd În boxa vecină (în ca
zul cuştilor individuale din plasă de 
sîrmă); 

- la nivelul vulvei se poate observa o 
vascularizaţie puternică, cu tumefacţia 
acesteia, uneori apărînd la acest nivel un 
mucus cu urme de sînge (mucus cervi
co-vaginal). 

Longevitatea productivă a femelelor 
este în jur de 2,5 ani sau 5 fătări, după 
care căldurile apar ia intervale mai mari, 
iar indicii de reproducţie sînt mai scăzuţi. 

Pentru urmărirea stării fiziologice a fe
melelor se poate practica diagnosticul de 
gestaţie, dar numai prin metoda aprecierii 
mameloanelor, avînd În vedere dimensiu
nile indicate în tabelul nr. 2 (în milimetri). 

La tătare puii sînt Îmbrăcaţi cu păr, 
vioi, iar după cîteva zile Încep să intre În 
apă. 

SACRIFICAREA ŞI CONDIŢIONAREA 
PRODUSELOR 

Vîrsta optimă de sacrificare este la 
9-10 luni, moment în care blana este 
complet maturată, iar randamentul la 
tăiere pentru producţia de carne este cel 
mai avantajos. 

Pentru a obţine produse de bună cali
tate, trebuie respectate următoarele faze 
tehnologice: 

- Asomarea se efectuează prin lovire 
În regiunea cefei, fără Însă a produce dis
trugerea pielii; în acest scop se poate fo
losi un ciocan cu vîrf de cauciuc. 

- Sîngerarea se face prin secţionarea 
vaselor de sînge de la baza limbii sau din 
conductul auditiv, la animalul suspendat 
de membrele posterioare (puncte de fi
xare deasupra jaretului). -

- Jupuirea se efectuează sub formă 
de burduf (deget de mănuşă). Operaţia 
începe de ia nivelul membrelor poste
rioare, cca 1 cm Înaintea Învelişului pilos, 
făcîndu-se cîte o incizie În linie dreaptă 
pe partea internă a membrelor poste
riqare, de la extremităţi către baza cozii. 

In continuare, se detaşează membrele 
posterioare şi coada (pînă la jupuirea 
completă a animalului piel~a de pe coadă 
rămîne ataşată de blană). In timpul deta
şării pielii de pe trunchi se va avea grijă 
ca muşchiul pielos şi stratul de grăsime 
subcutanat să rămînă pe carcasă, iar pie
lea să rezulte cît mai curată. Cuţitul se 
foloseşte numai În zonele de aderenţă 
mai puternică, lama fiind orientată spre 
corp pentru a se evita ciupirea pielii. 
Membrele anterioare se sectione~ă la 
zona de Începere a învelişului pilos. In re
giunea capului se foloseşte un cuţit bine 
ascuţit pentru pielii În jurul ori-
ficiilor naturale urechi, gură), păs-
trîndu-se astfel tuturor forma-

ni lor mu stăţ i, 

Structura raţiei la nutrii 

VARA IARNA 
SORTiMENTE UlM 

ADULTE TINERET 

Masă verde 
minoase, graminee) grame 

(sfeclă. 
gulie, cartofi) 
Concentrate 
Fibroase (fin) 

Gestaţia in zile 

1,5 
2,4 
2,6 
3,6 
4,6 
4,9 
5,6 

Femeie in 6,7 

cu pielea 
care se efectuează scuturarea. 

de preferat să se efec
ventilaţie şi tempera
iar În lipsa asigurării 

sărate, stratul 
cînd rămîne us
BIănurile se în

de lemn, potrivit figurii 2. 
obţinerea cărnii În carcasă 

se efectuează îndepărtarea capului, extre
mităţilor, membrelor posterioare şi cozii, 
apoi urmează eviscerarea completă, păs
trînd la carcasă organele comestibile (fi
cat, cord, rinichi şi splină). Grăsimea in
ternă şi cea subcutanată se recuperează. 

Atragem atenţia asupra cărnii de nutrie, 
care, datorită valorii alimentare deosebite 
şi calităţilor dietetice, constituie o sursă 
importantă de proteine, fiind folosită În 
mod curent in consumul uman, astfel: 

- randament la tăiere - 55-60%; 
- raport carne/oase - 9:1; 
- fibre musculare fine; 
- suculenţă ridicată; 
- proteină brută - 22%; 
- aminoacizi esenţiali în cantitate ridi-

cată; 
- digestibilitate mare - 90-95%; 
- ficatul cîntăreşte 300-600 g. 

(Urmare din pag. 14) 

borna minus a bateriei de acumula
toare se comută succesiv pe toate 
lamelele, aprinderea becului atestă 
existenţa punerii la masă a circuitu
lui respectiv. 

Pentru a stabili dacă există sau nu 
întreruperi, controlul se face tot cu 
bateria şi becul, dar circuitul se co
mută succesiv Între două lamele ve
cine (după cum rezultă din schema 
electrică simplificată prezentată În 
fig. 5), deoarece curentul electric 
trece prin ambele ramuri "a" şi "b" 
ale seriei de înfăşurări. Desigur, ca
lea cu cea mai mică rezistenţă fiind 
"a", curentul va circula pe aici, iar 
becul' B va arde puternic; dacă însă 
traseul "a" este întrerupt, curentul 
se va scurge numai pe cale~ "b", iar 
becul va arde slab. 

DISPOZITIVUL TIP ROATĂ 
LIBERĂ 

Primul control al acestei părţi a 
demarorului constă În verificarea 
uşoar~i deplasări a pinionului Îm
preuna cu dispozitivul tip roată li
beră 6 (fig. 1). Dacă ansamblul se 
roteşte pe ax În ambele sensuri 

se ro
este blo

atunci 

400 300 

400 
130 100 130 

50 

1,4 4,1 
1,5 4,4 
2,1 4,4 
2,4 4,4 
3,1 5.0 
3,3 6,0 
3,4 6,2 
2,9 9,0 

VALORIFICAREA PRODUSELOR 

În prezent este reglementată, prin 
norme legale, vaforificarea la fondul de 
stat a blănuri lor şi cărnii de nutrie. 

BIănurile obţinute de crescătorii indivi
duali se achiziţionează de către intreprin
derile de recuperare şi valorificare a ma
terialelor refolosibile la preţuri medii de 
cca 500-600 lei, putînd ajunge pînă la 
710 lei pentru blănuriie deschise la cu
loare (Ilecretul nr. 395/1981). 

Aprecierea calităţii blănii se efectuează 
potrivit stasului nr. 10246/1976, prin care 
se Încadrează Într-o grupă de mărime, 
calitate şi eventual grupă de defecte. 

Condiţiile de tăiere a nutriilor destinate 
sacrificării pentru consum public sînt 
prevăzute În Ordinul MAIA nr. 57/1981 
(norme şi măsuri sanitar-veterinare). Pre
ţul de livrare a cărnii de nutrie este de 30 
lei/kg. 

Cei care doresc să valorifice nutriile vii 
cu destinaţia blană şi carne pot realiza 
acest lucru prin intermediul filialelor ju
deţene ale Asociaţiei crescătorilor de ie
puri şi animale de blană şi respectiv prin 
unităţile subordonate CENTROCOOP 
plata efectuîndu-se În conformitate cu 
ordinul MAIA nr. 67/1981. 

grijă ca bucşa 4 să fie readusă peste 
inelul elastic 3. 

MONTAJUl DEMARORUlUI PE 
MOTOR 

Asamblarea demarorului se face 
În sensul invers al operaţiilor de de
montare, descrise În numărul prece
dent al revistei, la fel ca şi montarea 
sa pe motor. La montaj se va avea 
grijă să se aplice pe fusurile şi lagă
rele rotorului, precum şi pe axul 
acestuia, În zona de sprijin a dispo
zitivului tip roată liberă şi a pinionu
lui, un strat fin de vaselină. La 
asamblare trebuie să se respecte 
montajul corect al dispozitivului de 
frÎnare plasat Înspre capacul din 
spate (fig. 1, reper 3). Carcasa sta
torului este prevăzută cu cîte o pro
eminenţă la cele două extremităţi 
ale sale, care trebuie să intre la 
montaj În două locaşuri existente În 
cele două capace ale lagărelor. 

Poziţionarea corectă a releului de 
pornire se stabileşte.. îndepărtînd ca
pacul de plastic al releului (reper 8, 
fig. 1) şi strîngînd pînă la refuz şu
rubul de fixare ai indusului releului 
(reper 3, fig. 2). Verificârea poziţiei 
corecte se face măsurarea dis-
tanţei "d" 3 (fig. 7) 

2' 
trebuie 

limitele d = O 
această 

~ 



1 10 mV 
2 100mV 
3 1 V 
4 10V 
5 SOV 

electronic cuplat cu un voltmetru de 20 
realizează un l]1ilivoitmetru cu impedanţa de (1 1S0nF 

intrare de 10 MH. J 
Condensatoru! C1 permite trecerea numai a com-

alternative. Din C2 se face ajustarea com- R1 
În frecvenţă la 100 kHz. HJB 

sursa tranzistorului Ti este cup!at un atenuator 
1 - 1/10 - 1/50. 

Gamete de măsură: 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V, 
50 V. 
Măsurarea începe de la 10 Hz şi atinge valoarea 

de 110 kHz (1 dB atenuare) 

"RADIO PLANS", 4/1982 

Montajul este conceput a lucra cu o 
doză magnetică de picup şi pentru aceasta 
trebuie să asigure amplificarea semnalelor 
cuprinse Între 2 şi 10 mV (date de doză) şi 
să corijeze curba RIAA folosită la înregis
trare, respectiv să atenueze spectrul frec
venţelor înalte. 

Rezistenţa de sarcină a unei doze mag
netice este În ju r de 50 k 1) care În schemă 
este asigurată de Ri. 

Primele două tranzistoare lucrează ca 
amplificatoare de tensiune. Următorul etaj 
lucrează cu o sarcină mică tocmai pentru a 
reduce distorsiunile. 

Punctul de funcţionare a primului tran
zistor este asigurat de reacţia negativă 
R2R3 În bază si de Rl În emitor. 

Circuitul RlC4C6 formează tot un circuit 
de reacţie şi filtru de tăiere a frecvenţelor 
joase sub 25 Hz (40 dB !a 8 Hz). 

"LE HAUTE-PARLEUR", "1 473/1974 

de 
formează un 

de 280 mm" Lun
este de aproximativ 
are d ametrul dp 
doua antenă este un 

Schema alătu
rată prezintă un 
amplificator cu 
banda de 9,8 MHz 
şi cu zgomot pro- --i.-+-.....-L """"""""'7"'1 
priu foarte mic, 
foarte bun pentru 3;3 
transmiterea im
pulsuri lor. 
Impedanţa de 

intrare este de 20 
kn şi amplificarea 
de 32 dB. 

"WIRElESS 
WORlD", 1/1981 

9V 
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470nF 

Alimentarea se face cu 

8/1982 
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NOTĂ 

1 Rez.R306 se reglează pentru a obţine.lj.Vpe emitorul lui T5 
2.Rez.RLll se reglează pentruaobme un curent derepous!R-lOmA 
3. Comutatorul de game este repre~entat pe. pozitia deuM si este privit dinspre 

partea pk!cală a cabiajUlui •. 

4. ~n:::;:::1r~~~=~n~!~~~i~~l~,~ulpegama de l61de'medii,cu 

5 Sensibaitatea W baza lui T1 se ';650ar6' cu circuit~1 de intrare acordat 

6. $ensibilităţile indicate In schem6 corespund \.nei puteri de O$W la ieşte 
1 Consurrul .udieteceptetului fiIr6 semnal si fărd bec, cca60mA 

Consumul becului; cca 165mA • . 

. 
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Neamt 

Mare 
139 sau chiar 

(SF 200, BF 214 
de modul cum apli

de alimentare. 
MIHAIL - Piatra 

Zgomotul provine de pe banda 
magnetică, nu din casetofon. Nu 
este cazul să modificaţi schema 
electrică. 
STANCIU NICOLAE - Bucureşti 

Programul 1 TV se transmite pe 
canalul.4 (fi = 85,25 MHz; fs = 
91,75 . MHz) şi canalul. 6 (fi = 
175,25 MHz; fs = 181,75 MHz). 

Faptul că un program se aduce pe 
mai multe subgame În US Înseamnă 
că el este transmis cu mai multe 
emiţătoare. 

Ca să deveniţi radioamator, luaţi 
legătura cu radioclubu! din Bucu
reşti (telefon 37 05 13). 
RUSU ROMUlUS - Cluj-Napoca 

SC se poate Înlocui cu SC 
SC 171. 

tor de tensiune 
6 V. 
AMARIEI 

Recepţia TV la mare 
distanţă nu depinde numai de an
tena de la punctul de recepţie, ci 
de relief şi puterea staţiei de 
TOMPE RAUL - Constanta 

Pe teritoriul ţării noastre nu se 
recepţiona programe TV direct 
sateliţi pentru simplul motiv că nu 
există asemenea transmisii (valabil 
chiar pentru toată Europa). 
GHEMEŞ GHEORGHE - Cluj-Na
poca 

Calea sunet la un televizor are 
frecvenţa centrală pe 6,5 MHz şi de
tector pentru emisiuni MF. 
Dacă vreţi să faceţi cu aceasta un 

receptor pentru' 2 m, procedaţi În 
felul următor: construiţi un conver
tor 144/6,5 MHz, reacordaţi circui
tele oscilante (scoateţi rezistoarele 
montate În paralel) pînă obţineţi o 
bandă îngustă, iar etajul discrh:nina

transformaţi-I în detector MA. 
GElU - Prahova 

este tipul 

Defectele de noilini;:, .. it",t·o 

toarele TV nu se pot rezolva prin 
corespondenţă, cauzele lor fiinQ 
multiple. 
ZAHARIA - Bucureş ti 

Este adevărat amplificatorul de 
antenă poate funcţiona şi pe alte ca
nale, dar din fabrică sînt acordate 
fix pe un canal. Orice modificare În 
schemă poate conduce la deteriora
rea funcţionării amplificatorului. 
DRAGOMIR ION - jud. Dolj 

Desigur, sînt staţii TV şi pe cana
lui 11. Pe acest canal programele 
pot fi receptionate tot cu o antenă 
Vagi. 
pAUN DRAGOŞ - Cugir 

Apreciem dragostea dv. pentru 
montaje HI-FI, dar afirmînd că 
toată revista "Tehnium" ar trebui să 
publice numai astfel de articole, iar 
articolele despre iepuri, nutrii, locu
inţă etc. trebuie eliminate, comiteţi 
o mare eroare. Gama de preocupări 
ale tinerilor este foarte mare, foarte 

iar revista "Tehnium" nu le 
toate. viitor 

tinerii 
a~JII""~JHUlla, indiferent de agreaţi 

cu excepţia tim-
\lnr'ho,~ta din A. 

rJ:ln,cofr,rl'1!"l;:,t '''1"'' poate fi de 
cu secţiunea sub 1 cm2• 

un transformator cu sec
de aproximativ 0,3 cm2• Im-
este să se respecte cît mai 

exact raportul de 11 :1. Concret, am 
bobinat Înfăşurarea primară cu 
sîrmă CuEm 0 0,1 mm, iar cea s&· 
yundară cu sîrmă CuEm 00,25 mm. 
Infăşurarea secundară are 50 de 
spire, iar cea primară 550 de spire. 
Pot fi folosite tol ele de la transfor
matoar:el.e de cuplaj ale radiorecep
torului "Mamaia" sau altele similare 
ca dimensiuni, Întrucît pot fi intro
duse în interiorul carcase! magneto
tonului. 

Ieşirea din magnetofon la linia ex
terioară, înspre postul 8, se poate 
face prin montarea u ne! mufe de di
fuzor_ în locul celei pentru audiţie În 
casca, aşa cum am procedat În ca
.zul meu, sau gur şi simplu se separă 
MUFA CASCA de restul montajului 
şi se leagă linieI. de ieşire la această 
mufă. 

Valorile condensatoarelor C01 şi 
C02 se aleg prin tatonare. Prin in
troducerea lui C01, cu valoarea de 
2,2- nF, con~ensatorul fiind din sti-o 
roflex, am r~uş it să Înlătur o serie 
de care mai CÎnd 

tonu
de redare a notelor 


